Conferentie over riviertje, de naamgever van Rotterdam

'Maak van de Rotte zeker geen pretpark'
best dat dat hard over komt, maar
we bedoelen dat we als Rotte beter
op de kaart moeten komen.''

De Rotte houdt nu in Moerkapelle op.
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ROTTERDAM
De Rotte moet beter op de kaart
komen, maar dat mag niet ten
koste gaan van de natuur in en
rond het recreatiegebied. "Het mag
zeker geen pretpark worden...''
GERT ONNINK

Wandel een kwartiertje langs de
Rotte en de hartslag en bloeddruk
gaan omlaag. Ecoloog en filosoof
Matthijs Schouten wees gisteren op
de Rotte-conferentie in Rotterdam
op de medische impact van het
riviertje, waaraan de Maasstad zijn
naam en oorsprong te danken
heeft.
"Het is zorgwekkend dat er geen
natuurbeleid meer is en dat het niet
goed gaat met de natuur. Voor de
stedeling komt het ook steeds
verder weg'', aldus Schouten. Hij
onderstreepte het belang van de
natuur voor de fysieke gezondheid.
"Je stemming verbetert, het
zelfvertrouwen neemt toe. Je bent
vitaler en energieker als je in de
natuur bent geweest.''

Van Woudenberg is blij dat de drie
gemeenten waar de Rotte
doorheen gaat (Rotterdam,
Lansingerland en Zuidplas) sinds
vorig jaar echt samenwerken. "Dat
is belangrijk en moeten we
koesteren.'' De bestuurders hebben
te maken met het eeuwige
spanningsveld tussen natuur en
recreatie. "Dat is een beetje kip-eidiscussie. We proberen alle
waarden te handhaven.''
Plezierrivier
Stichting Plezierrivier de Rotte wil
ook niet kiezen. "We zijn een
onafhankelijke groep van
vrijwilligers. We heten plezierrivier
omdat de Nieuwe Maas een
werkrivier is. We willen meer
plezier van bron tot dam, maar met
respect voor de natuur'', aldus
voorzitter Carol Hol.
Waarschuwende woorden kwamen
van Ommoorder Paul Scheublin,
bestuurslid van stichting Rotteverband. "We zijn natuurlijk blij met
alle aandacht voor de Rotte.
Daardoor wordt er ook in
geïnvesteerd.''
Wel waakt hij voor afsluitingen en
privatiseringen langs de kant. "Het
moet openbaar groen zijn in de
open lucht en het mag zeker geen
pretpark worden...''

Daarom moet Rotterdam de Rotte
omarmen. "Er is een offensief nodig
om de natuur terug te brengen in
het dagelijks leven en in de stad.
De Rotte kan daar een fantastisch
voorbeeld voor zijn.''
Wethouder Rik van Woudenberg
van Zuidplas, bestuurder van het
recreatieschap Rottemeren, gaf het
gehoor in restaurant Rebelz aan de
Rotte mee dat het riviertje beter
'vermarkt' moet worden. "Ik begrijp
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